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El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
preveu una mitjana d’ocupació turística del 75 
% durant les festes de Nadal i Cap d’Any, en 

el període comprès del 26 de desembre fins al 4 de 
gener, a les zones turístiques de Lleida i de mane-
ra especial a les del Pirineu amb estacions d’esquí, 
tot i que en percentatges diferents d’acord amb el 
tipus d’allotjament i els trams d’aquestes dates na-
dalenques. La millor ocupació es produirà per Cap 
d’Any, del 30 de desembre fins a l’1 de gener, quan 
s’arribarà  pràcticament a fregar la plena ocupació a 

la major part dels establiments d’allotjament turístic 
del Pirineu. En canvi l’ocupació turística del 5 al 8 
de gener, de cara a la festivitat de Reis, els percen-
tatges seran inferiors a la mitjana, atès que moltes 
famílies volen passar aquestes dates al seus llocs 
d’origen. Durant els 14 dies de període nadalenc 
comprès entre el 26 de desembre i el 8 de gener, el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida preveu 
superar la venda dels 200.000 forfets al conjunt de 
les estacions d’esquí obertes.

El Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida preveus una ocupació turística situa-
da al voltant del 75 % de mitjana al Pirineu 
de Lleida durant les festes de Nadal i Cap 
d’Any i en percentatges inferiors per Reis

La millor ocupació es produirà per Cap d’Any, del 30 de desembre fins a l’1 de gener de 2017, quan 
s’arribarà a fregar la plena ocupació en molts establiments del Pirineu de Lleida, com també a les 
cases de turisme rural de tota la demarcació i a les places de bungalous dels càmpings
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En el primer tram d’aquest període vacacional que 
va del dilluns 26, festivitat de Sant Esteve, fins al di-
vendres 30 de desembre l’ocupació en el sector de 
l’hoteleria de les zones del Pirineu estarà situada 
entre el 60 i el 70 % de mitjana. Les places de bun-
galous del sector del càmping estaran al voltant del 
75 % i el turisme rural rondarà el 70 % de mitjana. 
Cal tenir present en aquest primer període vacacio-
nal que el dia de Nadal i la festivitat de Sant Esteve 
alguns establiments de turisme rural amb servei de 
cuina, com també alguns establiments d’hoteleria, no 
estan obertes al públic. A més, les estacions d’esquí 
nòrdic no obriran al públic pel dia de Nadal.

El grau més alt d’ocupació es produirà de cara al 
Cap d’Any, tal com és habitual per aquestes fes-
tes. En concret del divendres 30 de desembre fins 
al diumenge 1 de gener de 2017 s’arribarà a fregar 
la plena ocupació en els establiments d’hoteleria del 
Pirineu, com també a tota l’oferta de turisme rural de 
la demarcació de Lleida i a les places de bungalous, 
amb percentatges que se situaran al voltant del 95 % 
i la plena ocupació.

Degut a com s’escauen enguany al calendari aques-
tes festes nadalenques, es produirà un altre tram bo 
d’ocupació turística entre el 2 i el 4 de gener, com 
a prolongació de la festa de Cap d’Any. En concret 
en aquest període els establiments d’hoteleria a les 
zones turístiques del Pirineu de Lleida amb esta-
cions d’esquí tindran una ocupació que oscil·larà en-
tre el 60 i el 70 %, els establiments de turisme rural 
estaran sobre el 70 % i els bungalous mantindran 
una ocupació alta que podria rondar el 90 %. A par-
tir del dia 5 de gener i fins al diumenge 8 de gener 
l’ocupació turística es reduirà sensiblement, atès que 
de forma tradicional les famílies acostumen a passar 
aquests dies al seu lloc d’origen per gaudir dels Reis 
Mags d’Orient. L’ocupació a l’entorn de les estacions 
d’esquí també podrà ser bona per aquestes dates, si 
bé al conjunt del territori la mitjana d’ocupació dels 
diferents establiments d’allotjament turístic reglat es 
preveu en aquests moments que estarà per sota del 
50 %, tot i que el resultat final estarà molt condicionat 
per la climatologia i l’estat de la neu a les estacions 
d’esquí.

A la Val d’Aran, i segons les previsions de Torisme 
Val d’Aran, la primera setmana que va de Nadal fins 
a Cap d’Any el percentatge d’ocupació hotelera serà 
d’un 80 % i s’arribarà  a la plena ocupació per Cap 
d’Any. En canvi, les previsions amb vista a la segona 
setmana festiva, i d’acord amb les reserves fetes fins 
ara, el percentatge d’ocupació al conjunt de la vall 
estarà entre el 60 i el 70 %, essent els establiments 
propers a l’estació d’esquí de Baqueira Beret els que 

tindran una millor ocupació.

En aquestes dates també prenen una significació es-
pecial les segones residències, les quals tindran una 
ocupació alta en aquest període i contribuiran a la 
dinamització del sector de la restauració i el comerç 
de les zones turístiques de Lleida.

 

Unes 190.000 pernoctacions i més de 
200.000 forfets 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida es-
tima que durant els 14 dies que van del dilluns 26 de 
desembre fins al diumenge 8 de gener a les zones 
turístiques de les comarques de Lleida es faran unes 
190.000 pernoctacions en establiments de turisme 
reglat i les estacions d’esquí  del Pirineu de Lleida 
vendran més de 200.000 forfets. Cal recordar que a 
dia d’avui totes les estacions d’esquí del Pirineu de 
Lleida resten obertes per aquestes dates amb bona 
qualitat de neu, llevat de la mixta de Tavascan i la 
de nòrdic de Virós-Vallferrera, que només romanen 
obertes per a usos turístics i raquetes.

La nevada d’aquesta nit passada ha incrementat 
els gruixos de neu entre 10 i 15 cm en alguns dels 
complexos d’hivern del Pirineu de Lleida. Gràcies a 
la bona gestió que han fet de la neu caiguda i la pro-
ducció de neu nova amb els 1.380 canons de nova 
generació, es podran mantenir unes bones condi-
cions per a la pràctica de l’esquí, aprofitant les baixes 
temperatures d’aquests dies i el bon temps previst 
per a aquest període festiu.

 

Baixada de torxes i diversos actes a les 
estacions per celebrar aquestes festes 

Les mateixes estacions d’esquí del Pirineu de Lleida 
han organitzat diverses activitats per celebrar la fes-
tivitat de Nadal, la nit de Cap d’Any i l’arribada dels 
Reis. El complex de Baqueira Beret ha programat 
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per al dia de Nadal la visita del Pare Noel a Beret i a 
Baqueira i el dissabte 31 de desembre, una baixada 
de torxes des de la cota 1.800, seguida d’un gran 
castell de focs artificials, i a partir de les 12 de la 
nit la gran festa de Cap d’Any a les discoteques de 
l’estació. El diumenge 1 de gener se celebrarà un 
concert d’any nou per porta per títol “La gran mú-
sica de Nadal”. Es tracta d’un esdeveniment musi-
cal solidari sense ànim de lucre a favor de “Món en 
Harmonia”. El dia 5 tindrà lloc la cavalcada de Ses 
Majestats els Reis Mags, amb xocolatada i coca per 
a tots els assistents. 

Per la seva banda, el centre de Boí Taüll Resort ha 
organitzat també la visita del Pare Noel a les pistes 
de l’estació pel dia 24 de desembre, i el dia 31 de 
desembre  la festa de Cap d’Any . Pel dia 2 de gener, 
hi ha programada una baixada de torxes enceses. Fi-
nalment, per al dia 5 de gener hi ha prevista la visita 
dels Reis Mags a l’estació. 

Els complexos d’Espot Esquí, Port Ainé i Port del 
Comte han organitzat activitats per al dia de Reis. A 
Port-Ainé pel dia 4 de gener i a Espot Esquí el dia 5 
de gener, s’ha organitzat l’arribada de SM els Reis 
Mags d’Orient. A més, Port del Comte també durà a 
terme el dia 5 una baixada de torxes per acompanyar 

la festa de recepció dels Reis d’Orient. 

Àmplia oferta d’activitats 

Tant els afeccionats a l’esquí com els qui no han es-
quiat mai, però que troben a la muntanya una àmplia 
oferta d’oci i una opció d’esbarjo més per passar uns 
dies de vacances, descobriran per aquestes dates 
un programa amplíssim d’activitats per a tots els gus-
tos i per a totes les edats relacionades amb la neu, 
com ara els trineus arrossegats per gossos, sende-
risme amb raquetes, patinatge sobre gel, solàrium i 
motos de neu, entre d’altres especialitats. Una oferta 
complementària a les activitats de la neu que propo-
sen un total de 80 empreses del Pirineu de Lleida.

Altres activitats que es duran a terme durant aques-
tes festes nadalenques estan relacionades amb la 
celebració de diferents parcs de Nadal, concerts na-
dalencs i la representació dels tradicionals Pastorets 
a diverses localitats i capitals de comarca, com tam-
bé l’escenificació de pessebres vivents, tal com es 
recull en el quadre d’activitats que s’adjunta.

Llistat d’Activitats Nadal 2016-2017

http://www.lleidatur.com/Portals/2/Publicacions/pdf/cat/zona_premsa/2016/Activitats de Nadal.docx

